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Artykuły z czasopism 

1. Autotest dla uczniów : preferencje osobiste w sytuacjach konfliktowych // „Głos 

Pedagogiczny”. - 2012, nr 37, s. 26-27 

2. Balawajder, Krystyna : Eskalacja konfliktu interpersonalnego w perspektywie 

teoretycznej i empirycznej / Krystyna Balawajder // „Czasopismo 

Psychologiczne”. - 2010, nr 2, s. 301-309 
Eskalacja konfliktu. Transformacje charakterystyczne dla eskalacji konfliktu oraz mechanizmy 

działania eskalacji konfliktu. 

3. Bałutowski, Dawid : Rozwiązywanie sporów / Dawid Bałutowski // „Między 

Nami Polonistami”. - 2007, nr 8, s. 39-41 
Wykorzystanie mediacji rówieśniczych w konfliktach uczniowskich. 

4. Bartosiak-Tomusiak, Mariola : Konflikt - dramat czy szansa? / Mariola 

Bartosiak-Tomusiak // „Edukacja i Dialog”. - 1996, nr 8, s. 23-26 
Style rozwiązywania konfliktów. 

5. Ciechomski, Maciej : Człowiek człowiekowi człowiekiem... : czyli 

sprawiedliwość naprawcza w szkole / Maciej Ciechomski // „Wszystko dla 

Szkoły”. - 2008, nr 4, s. 5-10 

Autor przedstawia definicję mediacji, sposoby rozwiązywania konfliktów, zadania mediatora, 

warunki skutecznej mediacji. 

6. Denst-Sadura, Aleksandra : K jak konflikt. [Cz. 1] / Aleksandra Denst-Sadura // 

„Głos Nauczycielski”. - 2008, nr 19, s. 12 

Strategia radzenia sobie z konfliktem w klasie szkolnej. 

7. Denst-Sadura, Aleksandra : M jak mediacje / Aleksandra Denst-Sadura // 

„Głos Nauczycielski”. - 2008, nr 27, s. 12 

Strategie mediowania w szkołach. Szkolni mediatorzy. 

8. Denst-Sadura, Aleksandra : Szkolne mediacje / Aleksandra Denst-Sadura // 

„Głos Nauczycielski”. - 2010, nr 35, s. 12 
Łagodzenie konfliktów w szkole metodą mediacji. 

9. Dunajska, Anna : Mediacja nowoczesną metodą rozwiązywania konfliktów / 

Anna Dunajska // „Pracownik Socjalny”. - 2006, nr 5, s. 3-6 
Wyjaśnienie co to jest mediacja, kim jest mediator, jak przebiega proces mediacji. Zasady i 



warunki mediacji. Etapy procesu mediacji. Cele mediacji i jej zastosowanie. Fazy mediacji. 

NIEDOSTĘPNE W PBW 

10. Grudziecka, Magdalena : Mediacja - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy / 

Magdalena Grudziecka // „Niebieska Linia”. - 2005, nr 3, s. 28-30  

11. Harasimiak, Grzegorz : Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w 

sprawach nieletnich / Grzegorz Harasimiak // „Pedagogika Społeczna”. - 2004, 

nr 2/4, s. [105]-118 

Idea postępowania mediacyjnego jako dobrowolnie podjęta przez sprawcę i pokrzywdzonego 

próbę rozwiązania konfliktu wynikłego z przestępstwa. Procedura przeprowadzenia 

postępowania mediacyjnego. 

12. Jarco, Piotr : Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów / Piotr 

Jarco // „Gospodarka, Rynek, Edukacja”. - 2012, nr 1, s. 39-44 

Istota mediacji i jej cechy. Techniki mediacyjne. Etyka pracy mediatorów. Przyszłość mediacji. 

13. Kaczmarek, Mirosław : Mediacje rówieśnicze w szkole / Mirosław Kaczmarek 

// „Remedium”. - 2008, nr 10, 18-19 
Znaczenie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole. 

14. Kaźmierczak, Monika : Nastoletni mediatorzy / Monika Kaźmierczak // 

„Psychologia w Szkole”. - 2013, nr 1, s. 40-46 
Mediator rówieśniczy i szkolne centra mediacji. 

15. Klos, Adriana : Kłótnia na zdrowie / Adriana Klos // „Charaktery”. - 2012, nr 11, 

s. 80-82 
Jak się kłócić, by znaleźć rozwiązanie problemu, a nie zaostrzać konfliktu. 

16. Koch, Joanna : O mediacjach i treningu mediacyjnym / Joanna Koch // 

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2004, nr 10, s. 30-34 
Termin "mediacja". Procedura postępowania mediacyjnego. Skuteczność i zalety mediacji. 

Zadania i kompetencje mediatora. Techniki mediacyjne. 

17. Kordziński, Jarosław : Mediacja zamiast izolacji / Jarosław Kordziński // 

„Dyrektor Szkoły”. - 2007, nr 12, s. 13-[15] 
Polskie Centrum Mediacji - opracowanie i wprowadzenie eksperymentalnego programu 

postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Wprowadzenie w 1997 r. instytucji 

mediacji do nowego kodeksu postępowania karnego. 

18. Kordziński, Jarosław : Mediacje, nowy sposób rozwiązywania konfliktów / 

Jarosław Kordziński // „Gazeta Szkolna”. - 2005, nr 52, s. [1], 16-17 
Amerykański i francuski model przeciwdziałania konfliktom szkolnym. Uczeń - mediator. 

19. Król-Terelak, Wioletta : Konflikt w szkole / Wioletta Król-Terelak // 

„Wychowawca”. - 2012, nr 11, s. 12-13 
Konflikty wśród uczniów. Konflikty między nauczycielem a uczniami czy nauczycielem a klasą. 

Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów w szkole. Sposoby rozstrzygania konfliktów. 



20. Kuzitowicz, Włodzisław : Mediacje szkolne - szansą czy utopią ? / Włodzisław 

Kuzitowicz // „Gazeta Szkolna” . - 2010, nr 8, s. 1, 4 
Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów. 

21. Łoskot, Małgorzata : Jak rozwiązywać konflikty : ulotka dla uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. - 

2012, nr 37, s. 25 

22. Łoskot, Małgorzata : Konflikty w relacjach nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic 

/ Małgorzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. - 2010, nr 16, s. 16-19 
Zakończenie sporu. Rozwiązanie konfliktu poprzez negocjacje i mediacje. 

23. Łoskot, Małgorzata : Sztuka zarządzania konfliktami : mediacje i interwencje w 

sytuacjach kryzysowych / Małgorzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. - 2012, 

nr 37, s. 4-7 

Konflikty w szkole. 

24. Majewska-Kokoszka, Maja : Pokłócić się dla porozumienia / Maja Majewska-

Kokoszka // „Przegląd Oświatowy”. - 2010, nr 18, s. 6 
Mediacje oświatowe. Mediacje rówieśnicze. 

25. Maksymowska, Ewa : Konflikty, konflikty... / Ewa Maksymowska // „Emocje”. - 

2011, nr 5, s. 11-13 
Opis mechanizmów powstawania konfliktów z niedoinformowania, konfliktów, których 

podłożem są uprzedzenia, stereotypy i negatywne emocje. Specyfika konfliktów pomiędzy 

nauczycielem a uczniem. Zachowania uczniów wobec opresyjnego nauczyciela. 

26. Marczak, Monika : Strategie rozwiązywania konfliktów / Monika Marczak // 

„Remedium”. - 2011, nr 5, s. 29 

Konstruktywne i destruktywne strategie rozwiązywania konfliktów. 

27. Mazur, Dariusz : Działalność kuratora alternatywą mediacji / Dariusz Mazur // 

„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2005, nr 1, s. 27-31 

Prawne podstawy kuratorskiego oddziaływania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Rola 

mediacyjna kuratora sądowego. 

28. Meirieu, Philippe : Spojrzenie na nauczanie jako na mediację / Philippe 

Meirieu // „Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy”. - 2009, nr 8, s. 

20-25 
Nawiązywanie przez nauczyciela relacji z uczniem, którą można opisać w kategorii mediacji. 

29. Mimiec, Katarzyna : Mediacje rówieśnicze w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych / Katarzyna Mimiec // „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze”. - 2009, nr 8, s. 42-44 
Realizacja krakowskiego projektu „Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych". 

30. Musialska, Kinga : Mediacja w komunikacji szkolnej / Kinga Musialska // 

„Wszystko dla Szkoły”. - 2010, nr 9, s. 6-7 

Mediacja jest to prowadzenie pertraktacji pomiędzy dwiema stronami konfliktu. W szkołach 



mediacja staje się coraz bardziej pożądaną metodą rozwiązywania wielu spraw i konfliktów 

uczniowskich. 

31. Piechowiak, Zbigniew : Badanie poglądów na temat instytucji mediacji między 

ofiarą i sprawcą w wybranym środowisku lokalnym / Zbigniew Piechowiak // 

„Przegląd Więziennictwa Polskiego”. - 2010, nr 66, s. 49-63 

32. Piechowiak, Zbigniew : Mediacja między ofiarą i sprawcą przestępstwa w 

świadomości społecznej / Zbigniew Piechowiak // „Studia Edukacyjne”. - 2009, 

[nr] 10, s. [203]-219 
Mediacja, inaczej postępowanie mediacyjne, stanowi dobrowolne i poufne porozumiewanie 

się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej drugiej osoby - 

mediatora. Promowanie mediacji jako konstruktywnego, pozasądowego rozwiązywania 

konfliktów. Badania. 

33. Polak, Krzysztof : Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych / 

Krzysztof Polak // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2008, nr 4/5, s. 30-34 

Istota mediacji i rola mediatora. Wykorzystanie mediacji w szkole. Fazy i bariery 

upowszechniania w środowisku szkolnym. Rodzaje konfliktów. 

34. Porembska, Marta : Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynów 

karalnych w percepcji wychowanków schronisk dla nieletnich / Marta 

Porembska // „Szkoła Specjalna”. - 2012, [nr] 2, s. 85-95 
Prezentacja instytucji mediacji w sprawach nieletnich w ustawodawstwie polskim. Dobór 

spraw kierowanych do mediacji, warunki wieku uczestników postępowania, obowiązki 

mediatora oraz zasady i przebieg procesu mediacyjnego. Badania w celu ustalenia poziomu 

wiedzy oraz liczby mediacji wśród wychowanków schronisk dla nieletnich. 

35. Prusakowski, Sławomir : Mediacje - szanse dla szkoły / Sławomir 

Prusakowski, Dawid Bałutowski // „Psychologia w Szkole”. - 2007, nr 3, s. 105-

114 
Mediacje szkolne jako sposób łagodzenia szkolnych konfliktów. Cele mediacji, procedury, 

reguły, poszczególne fazy mediacji. 

36. Reykowski, Janusz : Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów / Janusz 

Reykowski // „Nauka”. - 2011, nr 3, s. [7]-38 ; dostęp także online: 

http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2011/3/N

311-1-Reykowski.pdf  

37. Rękas, Agnieszka : Mediacja w polskim prawie karnym i nieletnich - 

zagadnienia prawne i praktyczne / Agnieszka Rękas // Przegląd 

Więziennictwa Polskiego . - 2008, nr 60, s. 85-112 

Idea mediacji w sprawach karnych. Przesłanki do skierowania sprawy do postępowania 

mediacyjnego. Mediacja w sprawach nieletnich. 

NIEDOSTEPNE W PBW 

38. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie 

postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich // „Dziennik Ustaw”. - 

2001, nr 56, poz. 591 



39. Rylke, Hanna : Mediacje uczniowskie / Hanna Rylke // „Remedium”. - 1994, nr 

2, s.25-27 
Sposób rozwiązywania konfliktów u dzieci zaburzonych emocjonalnie w szkołach Ameryki. 

40. Sierpowska-Glapiak, Irena : Rozwiązanie konfliktu rodziców w praktyce / Irena 

Sierpowska-Glapiak // „Dyrektor Szkoły”. - 2007, nr 5, s. 17-18 
Konflikty szkolne. Podłoże konfliktu. Sposoby rozwiązania go przez dyrektora szkoły. 

Umiejętności komunikacyjne dyrektora. 

41. Socha, Ryszarda : Pojednanie z ofiarą / Ryszarda Socha // „Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 1998, nr 3, s. 13-16 
Mediacja (jako reedukacja społeczna) stosowana w przypadku przestępstw nieletnich. 

42. Telka, Lucyna : Dialog i mediacja w wychowaniu / Lucyna Telka, Anna 

Walczak // „Pedagogika Społeczna”. - 2009, nr 3/4, s. [7]-24 

Dialog jako rozmowa między wychowawcą i wychowankiem. 

43. Wajerowska-Oniszczuk, Barbara : Mediacja w szkołach / Barbara 

Wajerowska-Oniszczuk // „Niebieska Linia”. - 2003, nr 4, s. 28-30 
Mediacja to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest dobrym 

instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku. 

44. Zależności powodujące pojawienie się i rozwój konfliktów międzyludzkich 

Zajączkowska, Maria J. : Mediacja ofiara - sprawca : sposób na lęk, agresję, 

przemoc / Maria J. Zajączkowska // „Gospodarka, Rynek, Edukacja”. - 2012, 

nr 1, s. 45-49 
Idea sprawiedliwości naprawczej. Mediacje karne. Znaczenie mediacji w sprawach nieletnich. 

Mediacje szkolne i rówieśnicze. 

Metodyka 

45. Czwartosz, Elżbieta : Mediacje rówieśnicze. Cz. 1 : Żółte koszulki / Elżbieta 

Czwatosz, Zbigniew Czwartosz ; rozm. przepr. Małgorzata Bartosińska // 

„Remedium”. - 1995, nr 11, s. 16-19 
Edukacyjny program mediacyjny (przeznaczony dla młodzieży). 

46. Czwartosz, Elżbieta : Mediacje rówieśnicze. Cz. 2 : Jak wykorzystać konflikt / 

Elżbieta Czwartosz, Zbigniew Czwartosz ; rozm. przepr. Małgorzata 

Bartosińska // „Remedium”. - 1995, nr 12, s. 22-25 
Wykorzystanie mediacji w konfliktach uczniowskich. 

47. Denst-Sadura, Aleksandra : Co zamiast kłótni? / Aleksandra Denst-Sadura // 

„Głos Nauczycielski”. - 2009, nr 7, s. 12 
Warsztaty dotyczące kształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. 

48. Król-Terelak, Wioletta : Lekcje mediacji / Wioletta Król-Terelak // „Wszystko dla 

Szkoły”. - 2010, nr 9, s. 12-13 
Mediacja może kształtować wśród młodzieży postawę aktywnego poszukiwania pokojowych 

sposobów rozwiązywania konfliktów. W efekcie w szkole zwiększa poczucie bezpieczeństwa 

uczniów.  


